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Tråd nr 1:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå fører lister over hunder som oppfyller kravene til
avlshunder. Målet er at oppdrettere her skal finne partner til sin avlstispe basert på
informasjon i avlslista for hanner. Denne informasjonen er også nyttig for valpekjøpere
som ønsker å gjøre bevisste valg ved anskaffelse av ny jaktkamerat. Listene over
avlshunder føres manuelt i Excel. Det er ingen automatikk som genererer data til listene.
Det er hundeier selv som aktivt må søke om å få sin hund inn på lista ved å fylle ut et
skjema. Det innebærer at en ellers «kvalifisert hannhund», men hvor hundeeier velger
ikke å søke eller er uvitende om dette, forblir en hemmelighet for alle. Avlsrådet fører
også tilsvarende lister over avlstisper.
Det oppfordres til å gå inn på Avlsliste hanner løs NEG. Her finner du en alfabetisk liste
på 95 hunder sortert etter hundenavn. Hundenes alder er fra 2 til 8 år. Alle opplysninger
her er lagt inn basert på info fra eier. Avlsrådet sjekker opplysningene før hunden føres
inn på lista. Senere er det hundeeier selv eller andre brukere som er satt til å overvåke
listene og melde inn avvik eller endringer de oppdager. Alle jaktprøver, utstillinger,
gentester, HD-indeks etc. som logges i NKK etter at hunden er ført opp i lista vil ikke bli
oppdatert med mindre avlsrådet mottar informasjon om feil i listene. Som bruker av
avlslistene kan du derfor ikke stole på annet enn hundens navn, regnr, alder, HD-status
og eieropplysninger. De viktige tingene som jaktindex, hundens prestasjon i de viktige
momentene på en jaktprøve, utstilling, kullverdi og ikke minst arvelige sykdommer må
sjekkes manuelt i hvert enkelt tilfelle. Hvis hunden forbedrer sine prestasjoner er det
sannsynlig at eier følger med og melder inn endringen til avlsrådet. Det er derimot kan
stille spørsmål ved er i hvor stor grad andre endringer blir rapportert.
Hvis du ikke kjenner til utregning av jaktindex, eller hvor i DogWeb du kan søke opp
andre hunder, finne resultater av jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger og
kullsøsken’s prestasjoner, så kan det være vanskelig å skaffe et fullstendig bilde som
grunnlag for valg av hund. Utfallet kan bli et mer tilfeldig valg av en hannhund man
kjenner eller har fått tips om. Et slikt valg tar ikke nødvendigvis avlen i ønsket retning.
DNA-testingen for glaukom og dvergvekst innførte avlsrådet ved sin første
avlsgransking av 20 unge lovende hannhunder allerede i 2020. Her dukket det opp
bærere av genet som var testet for. Det samme skjedde ved en tilsvarende gransking i
2021. Det er nå innført krav om kjent DNA-status for sykdommene glaukom (Primary
Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL
ITGA10) til foreldredyr for at avkom av NEG skal kunne registreres. Det er samtidig
innført krav om at minst ett av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende
genet for hver av sykdommene (dette gjelder paringer foretatt fra 1.6.2022). En tispeeier må forholde seg til dette og kjenne status for aktuelle partnere. Da er det store
spørsmålet hvor mange av hundene i avlslista er oppført med kjent DNA-status ?
Registrering av kjent status i NKK er frivillig.
Link til Avlsliste hanner løs NEG:
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